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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1099/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοεμβρίου 2010
για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το
αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής
προέλευσης
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
669/2009, δείχνουν ότι είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί ο
κατάλογος του παραρτήματος I αυτού του κανονισμού.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(4)

Ειδικότερα, το παράρτημα Ι πρέπει να επανεξεταστεί και να
μειωθεί η συχνότητα των ελέγχων των προϊόντων για τα
οποία, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες πηγές πληροφο
ριών, προκύπτει συνολική βελτίωση της συμμόρφωσης με
τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και για τα οποία δεν δικαιο
λογείται πλέον το σημερινό επίπεδο επίσημων ελέγχων, και
να αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων που πραγματοποιού
νται σε άλλα προϊόντα για τα οποία, από τις ίδιες πηγές
πληροφοριών, προκύπτει μεγαλύτερος βαθμός μη συμμόρ
φωσης με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ο οποίος δικαιολογεί
αύξηση του επιπέδου των επίσημων ελέγχων.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια
επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωο
τροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (2) θεσπί
ζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων
ελέγχων που διεξάγονται στις εισαγωγές ζωοτροφών και τρο
φίμων μη ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο παράρ
τημα Ι, στα σημεία εισόδου στα εδάφη που αναφέρονται στο
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
669/2009 ο κατάλογος του παραρτήματος Ι επανεξετάζεται
τακτικά, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, και κατά την επανεξέταση
αυτή θα πρέπει να συνυπολογίζονται τουλάχιστον οι πηγές
πληροφοριών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
Η συχνότητα και η σημασία των περιστατικών σχετικά με τα
τρόφιμα που κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος έγκαι
ρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές
(RASFF), τα πορίσματα των διαφόρων αποστολών σε τρίτες
χώρες που πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο Τροφίμων
και Κτηνιατρικών Θεμάτων, καθώς και οι τριμηνιαίες εκθέ
σεις τις οποίες τα κράτη μέλη υπέβαλαν στην Επιτροπή

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 αντικαθί
σταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
A. Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορι
σμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), με κέλυφος

1202 10 90

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), χωρίς κέλυφος

1202 20 00

— Βούτυρο αράπικων φιστι
κιών

2008 11 10

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες) αλλιώς παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα

2008 11 91· 2008 11 96·
2008 11 98

Χώρα προέλευσης

Κίνδυνος

Συχνότητα
φυσικών
ελέγχων και
ελέγχων
ταυτότητας
(%)

Αργεντινή

Αφλατοξίνες

10

Βραζιλία

Αφλατοξίνες

10

Κίνα

Αργίλιο

10

Κίνα

Κάδμιο και μόλυβδος

10

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), με κέλυφος

1202 10 90

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), χωρίς κέλυφος

1202 20 00

— Βούτυρο αράπικων φιστι
κιών

2008 11 10

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες) αλλιώς παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα

2008 11 91· 2008 11 96·
2008 11 98

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
Αποξηραμένες νούγιες
(Τρόφιμα)

ex 1902

Ιχνοστοιχεία (2)
(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

ex 2817 00 00·
ex 2820 90 90·
ex 2825 50 00·
ex 2833 29 20·
ex 2836 99 11·

Μάνγκο
(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη
μένα με απλή ψύξη)

ex 0804 50 00

Δομινικανή
Δημοκρατία

Υπολείμματα φυτοφαρ
μάκων, που αναλύθηκαν
με πολυ-υπολειμματικές
μεθόδους με GC-MS και
LC-MS ή με μονο-υπο
λειμματικές μεθόδους (3)

10

— Κινέζικα
φασολάκια
(Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00· ex 0710 22 00

Δομινικανή
Δημοκρατία

50

— Πικρό πεπόνι (Momordica
charantia)

ex 0709 90 90· ex 0710 80 95

— Νεροκολόκυθο
Lauki
(Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90· ex 0710 80 95

Υπολείμματα φυτοφαρ
μάκων, που αναλύθηκαν
με πολυ-υπολειμματικές
μεθόδους με GC-MS και
LC-MS ή με μονο-υπο
λειμματικές μεθόδους (3)

— Πιπεριές

0709 60 10· 0709 60 99·
0710 80 51· 0710 80 59

ex 2820 90 10·
ex 2821 10 00·
ex 2833 25 00·
ex 2833 29 80·
ex 2836 99 17
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Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

— Μελιτζάνες

Χώρα προέλευσης
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Κίνδυνος

Συχνότητα
φυσικών
ελέγχων και
ελέγχων
ταυτότητας
(%)

0709 30 00· ex 0710 80 95

(Τρόφιμα - νωπά, διατηρη
μένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα λαχανικά)
— Πορτοκάλια
ξερά)

(νωπά

ή

Αίγυπτος

Υπολείμματα φυτοφαρ
μάκων, που αναλύθηκαν
με πολυ-υπολειμματικές
μεθόδους με GC-MS και
LC-MS ή με μονο-υπο
λειμματικές μεθόδους (7)

10

Γκάνα

Αφλατοξίνες

50

ex 1211 90 85

Ινδία

Υπολείμματα φυτοφαρ
μάκων, που αναλύθηκαν
με πολυ-υπολειμματικές
μεθόδους με GC-MS και
LC-MS ή με μονο-υπο
λειμματικές μεθόδους (5)

10

— Τσίλι (Capsicum annuum),
ολόκληρο

ex 0904 20 10

Ινδία

Αφλατοξίνες

50

— Τσίλι (Capsicum annuum),
θρυμματισμένο
ή
σε
σκόνη

ex 0904 20 90

— Προϊόντα τσίλι (curry)

0910 91 05

— Μοσχοκάρυδο
fragrans)

(Myristica

0908 10 00

— Περιβλήματα μοσχοκάρυ
δων (Myristica fragrans)

0908 20 00

— Ζιγγίβερι
(πιπερόρριζα)
(Zingiber officinale)

0910 10 00

— Curcuma longa (κούρ
κουμα)

0910 30 00

Ινδία

Αφλατοξίνες

20

0805 10 20· 0805 10 80

— Ροδάκινα

0809 30 90

— Ρόδια

ex 0810 90 95

— Φράουλες

0810 10 00

— Χλωρά φασόλια

ex 0708 20 00

(Τρόφιμα - νωπά οπωροκη
πευτικά)
— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), με κέλυφος

1202 10 90

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), χωρίς κέλυφος

1202 20 00

— Βούτυρο αράπικων φιστι
κιών

2008 11 10

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
Φύλλα curry (Bergera/ Mur
raya koenigii)
(Τρόφιμα – νωπά αρωματικά
φυτά)

(Τρόφιμα –
καρυκεύματα)

αποξηραμένα

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), με κέλυφος

1202 10 90

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), χωρίς κέλυφος

1202 20 00

— Βούτυρο αράπικων φιστι
κιών

2008 11 10
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Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες) αλλιώς παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα

Κωδικός ΣΟ (1)

Χώρα προέλευσης

27.11.2010

Κίνδυνος

Συχνότητα
φυσικών
ελέγχων και
ελέγχων
ταυτότητας
(%)

2008 11 91· 2008 11 96·
2008 11 98

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
ex 1207 99 97· ex 1106 30 90·
ex 2008 99 99·

Νιγηρία

Αφλατοξίνες

50

ex 1006 30

Πακιστάν

Αφλατοξίνες

20

— Τσίλι (Capsicum annuum),
ολόκληρο

ex 0904 20 10

Περού

Αφλατοξίνεςκαι ωχρατο
ξίνη A

10

— Τσίλι (Capsicum annuum),
θρυμματισμένο
ή
σε
σκόνη

ex 0904 20 90

Ταϊλάνδη

Σαλμονέλα (6)

10

Ταϊλάνδη

Υπολείμματα φυτοφαρ
μάκων, που αναλύθηκαν
με πολύ-υπολειμματικές
μεθόδους με GC-MS και
LC-MS ή με μονο-υπο
λειμματικές μεθόδους (4)

20

Ταϊλάνδη

Υπολείμματα φυτοφαρ
μάκων, που αναλύθηκαν
με πολύ-υπολειμματικές
μεθόδους με GC-MS και
LC-MS ή με μονο-υπο
λειμματικές μεθόδους (4)

50

Τουρκία

Υπολείμματα φυτοφαρ
μάκων, που αναλύθηκαν
με πολυ-υπολειμματικές
μεθόδους με GC-MS και
LC-MS ή με μονο-υπο
λειμματικές μεθόδους (8)

10

Τουρκία

Φυτοφάρμακο: amitraz

10

Σπόροι καρπουζιού (egusi,
Citrullus lanatus) και παρά
γωγα προϊόντα
(Τρόφιμα)
Ρύζι μπασμάτι για άμεση
κατανάλωση από τον άνθρωπο
(Τρόφιμα - λευκασμένο ρύζι)

(Τρόφιμα –
καρυκεύματα)

αποξηραμένα

— Φύλλα κορίανδρου

ex 0709 90 90

— Βασιλικός (ιερός βασιλι
κός, γλυκός βασιλικός)

ex 1211 90 85

— Δυόσμος

ex 1211 90 85

(Τρόφιμα – νωπά αρωματικά
φυτά)
— Φύλλα κορίανδρου

ex 0709 90 90

— Βασιλικός (ιερός βασιλι
κός, γλυκός βασιλικός)

ex 1211 90 85

(Τρόφιμα – νωπά αρωματικά
φυτά)
— Κινέζικα
φασολάκια
(Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00· ex 0710 22 00

— Μελιτζάνες

0709 30 00· ex 0710 80 95

— Κράμβες

0704· ex 0710 80 95

(Τρόφιμα - νωπά, διατηρη
μένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα λαχανικά)
— Πιπεριές

0709 60 10· 0709 60 99·
0710 80 51· 0710 80 59

— Κολοκύθια

0709 90 70· ex 0710 80 95

— Ντομάτες

0702 00 00· 0710 80 70

(Τρόφιμα - νωπά, διατηρη
μένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα λαχανικά)
Αχλάδια
(Τρόφιμα)

0808 20 10· 0808 20 50
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Ζωοτροφές και τρόφιμα
(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

Χώρα προέλευσης

L 312/13

Κίνδυνος

Συχνότητα
φυσικών
ελέγχων και
ελέγχων
ταυτότητας
(%)

0806 20

Ουζμπεκιστάν

Ωχρατοξίνη A

50

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), με κέλυφος

1202 10 90

Βιετνάμ

Αφλατοξίνες

10

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες), χωρίς κέλυφος

1202 20 00

— Βούτυρο αράπικων φιστι
κιών

2008 11 10

— Αράπικα φιστίκια (αραχί
δες) αλλιώς παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα

2008 11 91 · 2008 11 96 ·
2008 11 98

Όλες οι τρίτες
χώρες

Χρωστικές ουσίες Sudan

20

Σταφίδες
(Τρόφιμα)

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)
— Τσίλι (Capsicum annuum),
θρυμματισμένο
ή
σε
σκόνη

ex 0904 20 90

— Προϊόντα τσίλι (curry)

0910 91 05

— Curcuma longa (κούρ
κουμα)

0910 30 00

(Τρόφιμα –
καρυκεύματα)

αποξηραμένα

— Κόκκινο φοινικέλαιο

ex 1511 10 90

(Τρόφιμα)
(1) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον
κωδικό αυτόν στην ονοματολογία εμπορευμάτων, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex» (π.χ. ex 1006 30: καλύπτει μόνο το ρύζι μπασμάτι
για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο).
(2) Τα ιχνοστοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την εγγραφή είναι τα ιχνοστοιχεία που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνο
στοιχείων η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29). Θα πρέπει να υποβληθούν στους αυξημένους ελέγχους που προβλέπονται στο
παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων, και όταν εισάγονται για να χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα.
(3) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Amitraz, Acephate, Aldicarb, Benomyl, Carbendazim, Chlorfenapyr, Chlorpyrifos, CS2 (Dithiocar
bamates), Diafenthiuron, Diazinon, Dichlorvos, Dicofol, Dimethoate, Endosulfan, Fenamidone, Imidacloprid, Malathion, Methami
dophos, Methiocarb, Methomyl, Monocrotophos, Omethoate, Oxamyl, Profenofos, Propiconazole, Thiabendazol, Thiacloprid.
4
( ) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Acephate, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Chlorpyriphos, Chlorpyriphos-methyl, Dimethoate,
Ethion, Malathion, Metalaxyl, Methamidophos, Methomyl, Monocrotophos, Omethoate, Prophenophos, Prothiophos, Quinalphos,
Triadimefon, Triazophos, Dicrotophos, EPN, Triforine.
(5) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Triazophos, Oxydemeton-methyl, Chlorpyriphos, Acetamiprid, Thiamethoxam, Clothianidin, Meth
amidophos, Acephate, Propargite, Monocrotophos.
(6) Μέθοδος αναφοράς EN/ISO 6579.
7
( ) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Carbendazim, Cyfluthrin Cyprodinil, Diazinon, Dimethoate, Ethion, Fenitrothion, Fenpropathrin,
Fludioxonil, Hexaflumuron, Lambda-cyhalothrin, Methiocarb, Methomyl, Omethoate, Oxamyl, Phenthoate, Thiophanate-methyl.
(8) Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Methomyl και Oxamyl.

Β. Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως «χρωστικές ουσίες Sudan» νοούνται οι ακόλουθες χημικές ουσίες:
i) Sudan I (αριθ. CAS 842-07-9)·
ii) Sudan II (αριθ. CAS 3118-97-6)·
iii) Sudan III (αριθ. CAS 85-86-9)·
iv) Scarlet Red· ή Sudan IV (αριθ. CAS 85-83-6).»

